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ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINARIA 041 DO CAF EM 25/07/2018  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala do Serra 

previ, Rua Dom Pedro 1º, Nº 2386 em Mirante da Serra, reuniram-se os membros do CAF – 

Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia ordinária. Pauta: 

Audiência Pública, planejamento estratégico. A Presidente do CAF, conselheira Glauciania dos 

Santos declarou aberta a sessão onde agradeceu a presença dos conselheiros e passou a palavra à 

Superintendente onde foi apresentado o demonstrativo que será apresentado na audiência pública do 

dia 27/07/2018. Foi feita a observação por este conselho que seja feito a explanação dos débitos 

parcial na audiência e que para a audiência do primeiro semestre do ano de 2019 seja feita 

apresentada do debito total em atraso, incluindo os juros dos valores pagos sem atualização nos 

exercícios anteriores. Sobre o planejamento estratégico esta sendo executado, uma das ações e o 

recadastramento   dos servidores  até dezembro de 2018. Foi sugerido que o instituto faça um 

cronograma e solicite visita in loco do assistente social aos servidores que esteja com processo de 

auxilio doença junto ao instituto. Foi informado pelo senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra sendo 

respondido junto ao TCE-RO, o oficio onde e solicitado à atualização do Portal Transparência e na 

presente data o instituto não conseguiu preencher todos os requisitos. Não havendo nada mais a 

tratar, eu Marizete Souza de Paula, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 
Secretaria da Assembleia – Marizete Souza de Paula ___________________________________ 

 

Presidente – (Serv. Prefeitura) Glauciânia dos Santos _________________________________________ 

 

Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva ______________________________________________ 

 

Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares __________________________________________ 

 

Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos _______________________________________ 

 

Conselheiro (Serv. Prefeitura) – José Braz Alves _____________________________________________ 

 

Conselheira (Inativos) – Maria das Dores Santos _____________________________________________ 

 

Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________ 

 

Contador (Serra Previ)-Milton Braz Rodrigues Coimbra__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


